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1. Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić poniższe:  

a) Sprawdź, czy elementy mechaniczne oraz elektryczne nie są poluzowane 

b) Sprawdź, czy napięcie wejściowe wynosi 220V 

c) Sprawdź, czy źródło powietrza osiąga 3,5 kg / CM2 

d) Sprawdź, czy separator olej-woda został nasmarowany 

e) Obróć pistolet z gorącym powietrzem w lewo i prawo, aby upewnić się, że nie ma 

kontaktu z górnymi i dolnymi kołami dociskowymi 

 

 

2. Włącz włącznik zasilania, następnie wciśnij lewy pedał, górne koło opadnie, a 

ciśnienie powinno wynosić około 1-1,5 kg / CM2, należy regulować pokrętło 

manometru, aż wskaźnik wskaże wartość 1-1,5. 

 

3. Wyreguluj lewe i prawe wahadło pistoletu z gorącym powietrzem: naciśnij lewy 

pedał, a następnie kilkakrotnie naciśnij prawy pedał, obserwuj, czy ruch z lewej i 

prawej strony pistoletu jest płynny, jeśli nie, należy wyregulować zawór 

powietrza. 

 

4. Tłumienie pistoletu na gorące powietrze. Zaobserwuj, czy pistoletu powoduje 

duże wibracje. Jeśli tak, należy ustawić pozycję amortyzatora. 

 

5. Górne koło dociskowe jest unoszone i opuszczane, naciśnij lewy pedał i sprawdź, 

czy górne koło dociskowe podnosi się i opuszcza płynnie. Zawór ograniczający 

cylinder górnej kolumny można regulować, a śrubę ograniczającą suwak można 

regulować w pozycji martwej. 

 

6. Regulacja wylotu pistoletu i pozycji koła dociskowego: 

a) Poluzuj przednie i tylne śruby mocujące i wyreguluj odległość między ujściem 

pistoletu na gorące powietrze a górnym kołem dociskowym na 2-4 mm; 

b) Poluzuj górne i dolne śruby mocujące, wyreguluj pistolet na gorące powietrze, aby 

spadł między 4-6 mm powyżej dolnego koła dociskowego; 

c) Poluzuj lewą i prawą śrubę mocującą, wyreguluj dyszę pistoletu na gorące powietrze, 

aby była równoległa do koła dociskowego, i zablokuj śrubę, gdy znajduje się 

bezpośrednio z przodu; 

d) Należy pamiętać, że po podgrzaniu pistoletu na gorące powietrze powyższe wymiary 

ulegną zmianie. Jeśli pojawi się konieczność zmiany, należy ponowić ustawienia 

zgodnie z powyższymi krokami; 

 

7. Regulacja uszczelniania wstecznego: wciśnij lewy oraz prawy pedał,  a następnie 

zwolnij prawą stopę po uruchomieniu koła dociskowego, zauważ, że górne i dolne 

koła dociskowe powinny nieznacznie przesunąć się do tyłu (aby uniknąć pustych 

miejsc). 

 

8. Ustawienie pozycji wyjściowej górnych i dolnych kół dociskowych: przytrzymaj 

jedno koło dociskowe jedną ręką i przekręć drugie koło dociskowe drugą ręką. 

Odstęp między dwoma kołami to pozycja wyjściowa. 

 



9. Czynniki wpływające na przyczepność są następujące: 

a) Temperatura grzania 

b) Nacisk rolki dociskowej 

c) Objętość powietrza 

d) Szczelina i odległość między wylotem pistoletu na gorące powietrze a górnymi i 

dolnymi kołami dociskowymi 

 

Instrukcja obsługi: 

1) Uruchom sprężarkę powietrza, gdy wskaźnik barometru osiągnie 3,5 lub więcej, włącz 

przełącznik obwodu powietrza. 

2) Sprawdź poziom oleju  

3) Uruchom przełącznik regulatora napięcia i sprawdź, czy napięcie wejściowe jest 

stabilne przy 220V. Nie ma potrzeby stosowania osobnego regulatora napięcia w 

obszarach, w których zasilacz jest stabilny. 

4) Włącz włącznik zasilania znajdujący się z przodu skrzynki kontrolnej. 

 

Opis panelu:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Klawisz prędkości górnego koła – służy do dostosowania prędkość ruchu górnego koła 

dociskowego 

2 Klawisz regulacji prędkości - służy do regulacji prędkości górnych i dolnych kół 

dociskowych. Jeżeli wartość jest większa niż 0%, prędkość górnego koła wzrasta; jeżeli 

wartość jest mniejsza niż 0% (minus), prędkość dolnego koła wzrasta. 

3 Klawisz pomocy 

4 Klawisz wyświetlacza temperatury - wyświetla aktualną temperaturę rury grzewczej 

5 Przycisk ustawiania temperatury -  służy do ustawienia temperatury rury grzewczej 

6 Włącznik / wyłącznik rurki grzejnika, przytrzymaj klawisz pięć sekund, aby włączyć lub 

wyłączyć rurkę grzejnika. 



7 Przełącznik naciskania taśmy – służy aby docisnąć lub poluzować taśmę 

8 Strona główna - wyświetla ekran początkowy  

9 Klawisz ustawień – służy do ustawienia parametrów 

10 Klawisz nożyczek – wyłącza/wyłącza obcinanie 

11 Przełącznik biegu wstecznego, wyłącz/włącz aby włączyć tryb wsteczny  

12 Klawisz użytkownika do ustawianie parametrów użytkownika 

 

Ustawienia parametrów: 

Naciśnij przycisk „set”, wprowadź hasło 2222, aby ustawić wartość parametru. 

1 Pistolet z opóźnieniem (S) - ustawienie czasu przejścia pistoletu na gorące powietrze 

2 Opóźnienie wyjścia pistoletu (S) - ustawienie czasu wyjścia pistoletu  

3 Prędkość wsteczna (m / min) - ustawienie prędkości rolki dociskowej przy ruchu 

wstecznym 

4 Opóźnienie do tyłu (S), ustawienie czasu dociskania rolki do tyłu 

5 Ponownie pistolet z opóźnieniem (S), po pauzie, ustawiając czas ponownego wejścia do 

pistoletu 

6 Prędkość (m / min), ustawienie prędkości rolki dociskowej 

7 Prędkość wysyłania taśmy (m / min), Po odcięciu taśmy, ustaw prędkość rolki dociskowej, 

aby podawać taśmę 

8 Stopniowa długość taśmy (mm), Po odcięciu taśmy, ustaw długość taśmy podającej rolki 

dociskowej 

9 Długość taśmy prasującej (mm), długość prasowania taśmy (na końcu) 

10 Opóźnienie blokady wózka (S), tymczasowo dostosuj czas zatrzymania rolki 

12 Wentylator w taśmie rozdmuchowej (S), Ustaw odstęp czasu między przedmuchaniem 

taśmy a wejściem do pistoletu 

14 Opóźnienie wyprzedzenia wentylatora (S), wcześniej wyreguluj czas pistoletu, aby 

zapobiec dmuchaniu pistoletu na ubrania bezpośrednio po odcięciu taśmy 

15 Prędkość końcowa (%),dostosuj prędkość roboczą końcową . 

16 Tryb forfex, tryb pracy nożyczek 

17 Forfex on delay (S), Ustawianie czasu zamykania nożyczek 

18 Czas opóźnienia wyłączenia (S), ustawienie czasu otwarcia nożyczek 

19 Opóźnienie dopasowania (S), ustawienie czasu naciśnięcia taśmy 

 



UWAGA 

1. Należy ustawić prędkość i temperaturę zgodnie z charakterystyką tkaniny i taśmy. 

Niewłaściwe ustawienie wpływa na efekt wiązania. Temperatura rury grzewczej nie 

powinna być zbyt wysoka, w przeciwnym razie wpłynie to na żywotność drutu 

grzewczego. 

2. Podczas pracy zwróć uwagę, czy zmienia się stan roboczy maszyny, zwłaszcza 

temperatura, prędkość i ciśnienie, szczególnie po zatrzymaniu się w środku pracy. 

3. Po zakończeniu pracy: 

a) Naciśnij i przytrzymaj przełącznik ogrzewania na wyświetlaczu przez 3 

sekundy 

b) Wyłącz włącznik zasilania, wentylator będzie kontynuował pracę przez 5 

minut 

c) Gdy wentylator przestanie działać, wyłącz główny wyłącznik zasilania i 

regulator napięcia 

d) Wyłącz źródło powietrza i spuść wodę z separatora olej-woda 

SERWIS  

1. Po codziennej pracy pozostałe powietrze i wilgoć ze sprężarki muszą zostać 

odprowadzone 

2. Części mechaniczne, w tym łańcuchy, koła zębate, suwaki itp., Należy regularnie 

smarować 

3. Regularnie dolewaj olej smarowy nr 7 do separatora woda-olej 

4. Czyść maszynę codziennie, aby zabrudzenia nie wpływały na jej normalną pracę 

5. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów elektronicznych, takich jak PLC i panel 

operacyjny, nie przeprowadzaj kontroli elektrycznych podczas pracy maszyny  

 

BŁĘDY I ROZWIĄZANIA 

1. Słaba przyczepność taśmy termozgrzewalnej i tkaniny wodoodpornej: 

a) Skład materiału tkaniny i taśmy jest inny: wymienić taśmę na gorące powietrze 

b) Odległość między dyszą rury gorącego powietrza a górnym kołem ciśnieniowym 

jest niewłaściwa, lub dysza zablokowana jest zanieczyszczeniami: wyczyść dyszę i 

wyreguluj pozycję 

c) Prędkość walca jest zbyt duża: zresetuj prędkość 

d) Temperatura gorącego powietrza nie jest wystarczająca, objętość powietrza jest 

zbyt mała: zresetuj temperaturę i ilość powietrza 

 

2. Pozycja górnych i dolnych kół dociskowych jest zbyt duża, a pasek dociskowy 

wytwarza półwyrób 

a) Łańcuch napędowy jest zbyt luźny lub zużyty: wyreguluj lub wymień łańcuch 

b) Zużycie przekładni lub przegubu: wymienić 

c) Górne i dolne wałki dociskowe oraz średnica wałka dociskowego mają złą 

pozycję. Wymień rolkę dociskową i wyreguluj ponownie. 

 

 



3. Górne i dolne rolki nie są gładkie lub nie są na swoim miejscu: 

a) Ciśnienie powietrza jest niewystarczające lub zawór ograniczający nie jest 

wyregulowany: wyreguluj 

b) Szczelność siedziska suwaka nie jest dobrze wyregulowana: wyreguluj 

c) Siatka tłumika spalin jest zablokowana przez zabrudzenia: oczyść siatkę tłumika 

 

4. Odchylenie numeryczne tabeli regulacji temperatury jest zbyt duże lub miga 

a) Przewód czujnika temperatury jest uszkodzony lub przewód kompensacyjny jest 

uszkodzony: wymienić 

b) Zresetuj wartość parametru 

 

5. Problem z przecięciem taśmy 

a) Nóż nie jest ostry: naostrz lub wymień nóż 

b) Sprężyna uchwytu noża jest zbyt luźna lub nieelastyczna: wymienić sprężynę 

c) Niewystarczające ciśnienie powietrza lub wyciek powietrza: zwiększyć ciśnienie 

powietrza, lub naprawić obwód powietrza 

 

  


